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Atividade: Registro e controle de veículos
Série documental: 23.03.01.10 – Processo de expedição de 

autorização destinadas aos veículos de transporte escolar
Data-Limite: 2010/2011/2013
Quantidade: 04(quatro) Caixas
Observações complementares: 2013 – janeiro à maio
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Registro e controle de veículos
Série documental: 23.03.01.12 – Processo de registro e 

licenciamento de veículo
Data-Limite: 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/

2011/2012/2013/2014/2015
Quantidade: 472(quatrocentas e setenta e duas) Caixas
Observações complementares: (2011 a 2015 - Canhoto de 

Dual – vigência 2 anos)
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Registro e controle de veículos
Série documental: 23.03.01.13 – Processo para apuração de 

duplicidade de placa
Data-Limite: 2008
Quantidade: 01(uma) Caixa
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Transferências e alterações de veículos
Série documental: 23.03.02.02 – Processo de alteração das 

características do veículo
Data-Limite: 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007
Quantidade: 62(sessenta e duas) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Transferências e alterações de veículos
Série documental: 23.03.02.03 – Processo de transferência 

de propriedade de veículo
Data-Limite: 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007
Quantidade: 631(seiscentas e trinta e uma) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Transferências e alterações de veículos
Série documental: 23.03.02.04 – Processo de transferência 

de veículo para outro Município
Data-Limite: 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007
Quantidade: 473(quatrocentas e setenta e três) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Transferências e alterações de veículos
Série documental: 23.03.02.05 – Processo para emissão de 

2ª via de documentos de transferência.
Data-Limite: 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007
Quantidade: 96(noventa e seis) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Controle da distribuição, classificação e elimina-

ção das placas e plaquetas para os veículos.
Série documental: 23.03.03.02 – Processo de autorização 

para uso de placa de experiência
Data-Limite: 2007/2008/2009/2011
Quantidade: 03(três) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Controle da distribuição, classificação e elimina-

ção das placas e plaquetas para os veículos.
Série documental: 23.03.03.03 – Processo de autorização 

para uso de placa de fabricação
Data-Limite: 2011/2012
Quantidade: 02(duas) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Controle e registro do número de chassi e do 

motor do veículo
Série documental: 23.03.04.02 - Processo de legalização de 

número do motor do veículo
Data-Limite: 2009/2010/2012
Quantidade: 03(três) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Vistoria de veículos
Série documental: 23.03.05.02 – Laudo de vistoria de chassi
Data-Limite: 2010/2011/2012
Quantidade: 09(nove) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Controle de apreensão, retenção, remoção e 

liberação de veículos e documentos.
Série documental: 23.06.01.03 – Processo de apreensão 

de documentos
Data-Limite: 2003/2004/2005/2008/2009/2010/2011/2012

/2013
Quantidade: 30(trinta) Caixas
Observações complementares: (2013 – janeiro à maio)
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Controle de apreensão, retenção, remoção e 

liberação de veículos e documentos.
Série documental: 23.06.01.05 – Processo de liberação de 

documento apreendido
Data-Limite: 2002/2009/2010/2011
Quantidade: 05(cinco) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Controle de apreensão, retenção, remoção e 

liberação de veículos e documentos.
Série documental: 23.06.01.06 – Processo de liberação de 

veículo apreendido
Data-Limite: 2006/2008/2009/2010/2011
Quantidade:17(dezessete) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Aplicação de penalidades e expedição de certi-

dão negativa.
Série documental: 23.06.02.02 - Processo de aplicação de 

penalidade de multa por infração à legislação de trânsito
Data-Limite: 2010/2011/2012
Quantidade:16(dezesseis) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Aplicação de penalidades e expedição de certi-

dão negativa.
Série documental: 23.06.02.03 - Processo de cancelamento 

de multa por infração à legislação de trânsito
Data-Limite: 2009/2010/2011/2012/2013
Quantidade:112(cento e doze) Caixas
Observações complementares: 2013 – janeiro à maio
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Leilão de veículos apreendidos

Unidade - Araçatuba
A Coordenadora da Comissão de Avaliação de Documentos 

de Acesso, instituída pela Portaria Detran 825/2012, publicada 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 28-06-2012, em con-
formidade com os prazos definidos na Tabela de Temporalidade 
de Documentos aprovada pela Resolução SGP- 23, de 29-07-
2011, faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30.º dia 
subsequente à data de publicação deste Edital, o Departamento 
Estadual de Trânsito – Detran, eliminará os documentos abaixo 
relacionados. Os interessados poderão requerer às suas expen-
sas, no prazo citado, o desentranhamento de documentos ou 
cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha 
respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedi-
do, dirigida à Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo.

Função: Organização Administrativa
Subfunção: Ordenamento jurídico
Atividade: Acompanhamento e instrução de ações judiciais 

e administrativas.
Série documental: 001.01.04.001 – Expediente de acompa-

nhamento de ação judicial
Data-Limite: 1999/2001
Quantidade: 02(duas) Caixas
Observações complementares:
Função: Gestão de Documentos e Informações
Subfunção: Comunicação administrativa
Atividade: Autuação e protocolo
Série documental: 006.01.02.002 – Livro de controle interno
Data-Limite: 1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/

1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/
1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/
1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2001/2002/2003/2004/
2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013

Quantidade: 23(vinte e três) Caixas
Observações complementares:
Função: Gestão de Documentos e Informações
Subfunção: Comunicação administrativa
Atividade: Distribuição e acompanhamento do trâmite
Série documental: 006.01.04.002 - Relação de remessa de 

documentos
Data-Limite: 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/

2009/2010/2011/2012/2013
Quantidade: 227(duzentas e vinte e sete) Caixas
Observações complementares:
Função: Gestão de Documentos e Informações
Subfunção: Comunicação administrativa
Atividade: Controle de correspondência
Série documental: 006.01.10.003 – Ofício, carta, requeri-

mento, moção ou voto, abaixo-assinado.
Data-Limite: 1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/

2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013
Quantidade: 346(trezentas e quarenta e seis) Caixas
Observações complementares:
Função: Gestão de Documentos e Informações
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.04 – Processo de concessão de 

licença especial de trânsito
Data – Limite: 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/20

07/2008/2009
Quantidade: 01(uma) Caixa
Observações complementares:
Função: Gestão de Documentos e Informações
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.05 – Processo de habilitação de 

estrangeiro no Brasil
Data – Limite: 2010
Quantidade: 01(uma) Caixa
Observações complementares:
Função: Gestão de Documentos e Informações
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.06 – Processo de habilitação 

inicial de condutor
Data – Limite: 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/200

9/2010/2011/2012/2013
Quantidade: 813(oitocentas e treze) Caixas
Observações complementares: (2013 – janeiro a maio)
Função: Gestão de Documentos e Informações
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.07 – Processo de Permissão 

Internacional para Dirigir - PID
Data – Limite: 2010
Quantidade: 10 (dez) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.10 – Processo de renovação da 

validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Data-Limite: 2009/2010/2011/2012
Quantidade: 356(trezentas e cinquenta e seis) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.11 – Processo de solicitação de 

2ª via da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Data-Limite: 2009
Quantidade: 01(uma) Caixa
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Transferências e alterações de registro da Cartei-

ra Nacional de Habilitação - CNH
Série documental: 23.02.02.02 – Solicitação de alteração de 

endereço no mesmo Município
Data-Limite: 2011/2012
Quantidade: 01(uma) Caixa
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Suspensão e cassação de habilitação
Série documental: 23.02.03.05 – Processo de suspensão do 

direito de dirigir por pontuação
Data-Limite: 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009

/2010/2011/2012
Quantidade: 102(cento e duas) Caixas
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Registro e controle de veículos
Série documental: 23.03.01.06 – Processo de bloqueio, 

desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média 
ou grande monta.

Data-Limite: 2011
Quantidade: 01(uma) Caixa
Observações complementares:
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos
Atividade: Registro e controle de veículos
Série documental: 23.03.01.07 – Processo de comunicação 

de venda de veículo
Data-Limite: 2010/2011/2012/2013
Quantidade: 139(cento e trinta e nove) Caixas
Observações complementares: 2013 – janeiro à maio
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Licenciamento de veículos

MARISA TERESA BARBOZA - 17339986 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso 
I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao 
cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

MICHELE DA SILVA ANDRADE - 44186217 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

NEUSA DE SOUSA PEREIRA - 20417742 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

NIVEA RIBAR SANTOS - 30128304 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso I da 
Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao cargo 
de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA EDU-
CACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresentar 
os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no local 
onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do início 
da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação dos 
exames apresentados pelo médico perito.

PATRICIA BATISTA DE FARIA - 42506637 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

ROSANA GUIMARAES TASSI - 23197933 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso 
I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao 
cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

ROSANA GUIMARAES TASSI - 23197933 - Fica convocado(a) 
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) dia(s) 
e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica com-
plementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO. Dias: 04-07-2018 08h.

ROSELI MANCHIERO PRADO - 20092740 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

THAIS DANYI DA SILVA - 48580644 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso I da 
Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao cargo 
de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA EDU-
CACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresentar 
os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no local 
onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do início 
da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação dos 
exames apresentados pelo médico perito.

VANIA REGINA DIAS DOS REIS - 25141074 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

Secretaria da Saude
ADRIANO ROBERTO MARTINS - 23944051 - O(a) 

candidato(a) foi considerado pessoa com deficiência e inapto 
para o desempenho das atribuições do cargo, nos termos da 
Lei Complementar 683, de 18-09-1992, alterada pela Lei Com-
plementar 932, de 08-11-2002. O candidato poderá requere a 
realização de junta médica no prazo de 05 dias a contar desta 
publicação.

ANDREA SHIRLENE COSTA SANTOS - 60743664 - O(a) 
candidato(a) não foi considerado pessoa com deficiência nos 
termos da Lei Complementar 683, de 18-09-1992, alterada pela 
Lei Complementar 932, de 08-11-2002.

ERIKA REGIANE DE FREITAS - 22364662 - O(a) candidato(a) 
foi considerado pessoa com deficiência e inapto para o desem-
penho das atribuições do cargo, nos termos da Lei Complemen-
tar 683, de 18-09-1992, alterada pela Lei Complementar 932, de 
08-11-2002. O candidato poderá requere a realização de junta 
médica no prazo de 05 dias a contar desta publicação.

GABRIELA CHENCI DA SILVA - 43412665 - O(a) candidato(a) 
foi considerado pessoa com deficiência e apto para o desempe-
nho das atribuições do cargo, nos termos da Lei Complementar 
683, de 18-09-1992, alterada pela Lei Complementar 932, de 
08-11-2002.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
MARCO ANTONIO GOMES - 329850830 - Fica suspenso 

por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de AUXILIAR DE APOIO AGROPECUARIO, SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

MARINA MONTEIRO DE CASTRO PEREIRA - 17892586 - 
Torna sem efeito o despacho publicado no D.O. de 28-06-2018.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Comunicado
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos
a que se refere o artigo 12 do, inciso IV, da Instrução Nor-

mativa APE/SAESP 02, de 02-12-2010
Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos 74/2018

em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

CLARICE CLEMENTE BENICIO - 30384335 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

CRISTIANE MARTINS PEREIRA DONATO DOS SANTOS - 
25596064 - Fica suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, 
nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de 
posse do referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCA-
CAO BASICA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o 
previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 
29/04/15. O candidato deverá apresentar os exames comple-
mentares solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a 
perícia médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, 
tendo em vista a necessidade de avaliação dos exames apresen-
tados pelo médico perito.

DEBORA CRISTINA PIRES DE MATOS - 22450727 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

DEISE FERREIRA DE ARAUJO SILVA - 23546302 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

DEONETE APARECIDA MARQUES HERRMANN - 12195751 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

ELAINE CANTARINHO DE LIMA - 25368741 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

ERIKA BATISTA DE ARAUJO - 28669924 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso 
I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao 
cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

ERIKA SIOTANI - 34090909 - Fica suspenso por 120 dias a 
contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 
10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao cargo de 
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, 
observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Reso-
lução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresentar os 
exames complementares solicitados em 28-06-2018, no local 
onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do início 
da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação dos 
exames apresentados pelo médico perito.

FABIOLA SILVA BRASIL GOMES - 32961957 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

GENI FERREIRA DE ANDRADE E SILVA - 13784193 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

HERICA MARIA RAMALHO FIGUEIRO - 28197129 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

MARIA EDNEUSA FIRMINO DA ROCHA - 17823655 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 28-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

MARIA NEIDE SANTOS MAIA - 12337226 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 28-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 28-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.
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